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Palavras 

 

 

 

A SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (PRESIDENTE): É com grande 

consternação que faço esse comunicado do falecimento do Ministro José 

Arnaldo da Fonseca na data de hoje. A pedido da família, que respeita o desejo 

derradeiro do ilustre Ministro, não haverá velório, e o enterro será restrito a 

poucos familiares.  

 Mas eu gostaria de dizer que o Ministro José Arnaldo da 

Fonseca era oriundo do Ministério Público, como eu, e ele trouxe ao Superior 

Tribunal de Justiça as qualidades da combatividade e da acuidade. Não poderia 

deixar de recordar como o Ministro exerceu de maneira impecável a 

Presidência da Quinta Turma e da Terceira Seção. Foi ainda membro do 

Conselho da Justiça Federal e Coordenador-Geral da Justiça Federal. 

 Em memória do Ministro, eu manifesto, como Presidente e em 

meu nome próprio, a nossa imensa gratidão por todos os anos de dedicação à 

Justiça brasileira. Tendo a honra de ter conhecido e trabalhado com o Ministro 

José Arnaldo da Fonseca, não só no Ministério Público Federal, mas também 

nesta Corte, eu gostaria de expressar, em nome de todos os Ministros e 

servidores do Superior Tribunal de Justiça, profundo pesar pelo passamento de 

sua pessoa.  

 Serão registradas nos anais desta Corte as expressões de 

sentimentos, e endereçada a comunicação à família enlutada. 

 

 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 

(SUBPROCURADOR): Senhora Presidente, o Ministério Público Federal 

pede vênia para também manifestar profundo pesar pelo passamento do 

Ministro José Arnaldo da Fonseca, com quem eu, pessoalmente, tive a grande 

honra e satisfação de poder conviver. Aderindo às palavras de Vossa 
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Excelência, pede-se também que se registre em ata um voto de pesar dirigido à 

sua família. 

 

 

 

 

O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Senhora Presidente, 

eu também gostaria de saudar o Ministro José Arnaldo da Fonseca, de quem fui 

Colega quando cheguei nesta Corte, destacando o brilho de Sua Excelência no 

campo penal, mais ainda a cordialidade, a sinceridade e a amizade profunda 

que ele sempre dedicou aos Colegas. 

 Que Deus o tenha. 

 

 

 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Senhora Presidente, pela 

ordem. A minha amizade ao Ministro José Arnaldo da Fonseca, na verdade, já 

vinha de uma amizade anterior. O Ministro José Arnaldo da Fonseca integrou 

a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal; lá, juntamente com meu pai, 

Djaci Falcão, trabalhou por muitos anos na Segunda Turma. Então, é uma 

amizade que já vem de família, depois eu virei Colega dele no Superior 

Tribunal de Justiça. Como disse o Ministro João Otávio de Noronha, ele era 

uma figura humana extraordinária, além de um magistrado completo e 

extremamente honrado. 


